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Tilslutning til kloak – VIGTIGT! 

Husk, at deadline for tilslutning til kloak er 31/12-22, så hvis du ikke har bestilt håndværkere til at 

klare det, skal du til at få det gjort, da der kan være lange ventetider på at få arbejdet udført. Hvis 

du ikke får det gjort, vil lejemålet blive opsagt. 

 

Åben ild 

Husk, at du ikke må have åben ild i haven … der må heller ikke bruges bålfade 
 

Oprydning i egne haver 

I forbindelse med kloakering og byggeri mange steder, er der mange steder, hvor det roder i 

haverne. Nu, hvor foråret og det gode vejr er kommet, opfordrer vi til, at alle rydder op i haverne. 
 

Container til storskrald 

Normalt skulle containere til storskrald først komme på et senere tidspunkt, men vi har vurderet, 

at der er brug for dem snarest muligt. Der vil komme 2 containere (en oppe og en nede) d. 19/6.  

Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til selv at køre på genbrugspladsen med det forskellige 

… og til evt. at spørge dine nærmeste naboer, om de vil have noget med. 

 

Husk, at der ikke må placeres byggeaffald (bl.a. beton, mursten mm) samt gasflasker i containerne. 

Der vil være bemanding på ved containerne, som kan vejlede – og sikre, at der ikke kommer noget 

”forkert” i. Vi bliver straffet hårdt på vores fælles pengepung, hvis der fejlsorteres! 

Der kommer opslag i informations-tavlerne med mere specifik info 
 

Info fra Kolonihave-forbundet 

Fremover vil information kun blive lagt på hjemmesiden under ”info til medlemmer”. 
 

Spande til mad-affald samt grønne poser 

Ved alle haver med hus på, er der blevet stillet en spand ved indgangen med 4 ruller poser samt 

info-brochurer. De 4 ruller poser burde række til et stykke tid, men vi sørger for at bestille hjem, så 

vi kan stille kasse med ekstra poser i toiletbygningerne. 

Husk kun at tage en rulle af gangen, så der er nok til alle. 

Fælles-arbejde 

Husk at checke opslag ved kontoret eller på hjemmesiden, så du ved, hvornår det er din tur til at 

være på Fælles-arbejde 

 

I ønskes alle en god sommer       

Hilsen Bestyrelsen 

 

Hold øje med Bestyrelsens facebookgruppe ”HF Fælles Eje Bestyrelsen”  … og gå jævnligt ind på hjemmesiden 

Forslag/spørgsmål til bestyrelsen sendes via hjemmesidens kontaktfunktion 

Nyhedsbrev / Haveforeningen Fælles Eje 

 


